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การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
ท้ังความรอน  ความเย็น  ฝนตก  และนํ้าทวม  
โดยท่ีไมมีผูใดสามารถบอกไดวาจะทุเลาลง
เม่ือไร  คงไดแตเฝาดูหรือตองยายไปอยูในท่ี
ปลอดภัย ความกังวลนี้คงเวียนวนอยูในสมอง
อยางไมมีท่ีส้ินสุด 

ดร. จิรพล สินธุนาวา อาจารยประจํา
ภาควิชาทรัพยากร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กลาววา 
“อีก 15 ป พื้นท่ีท่ีหางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ประมาณ  16  กิโลเมตร จะกลายเปนทะเล และ
อีกไมเกิน 5  ป  จะมีจํานวนคนตายเพราะโลก
รอนมากกว า  3  แสนคนตอป”  คํากล าวนี้
สะทอนใหเห็นถึงความนากลัวท่ีจะมาเยือน  ซ่ึง
คํากลาวนี้จะเปนจริงหรือไม หรือจะเกิดข้ึนได
อย า งไร   ต อง เฝ า ติดตามกันดู     การใช
ชีวิตประจําวันของผูคนไดสงผลทําใหเกิดความ
รุนแรงท่ีเกี่ยวของกับคําวา “เอลนิโน” และ 
“ลานีญา”  ซ่ึงเปนคําท่ีศัพทท่ีแปลกประหลาด
ทําใหผูคนงุนงง คําวา “เอลนิโน” เปนคําใน

ภาษาอังกฤษท่ีออกเสียงเหมือนแอลนิญโญท่ีมา
จากคําในภาษาสเปนซ่ึงแปลวา พระบุตรหรือ
พระเยซู    ปรากฏการณ เอลนิโนเปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรและช้ัน
บรรยากาศ เหนือมหาสมุทรแปซิฟกด าน
ตะวันออก  ท่ีสงผลกระทบตอสภาพอากาศทั่ว
โลก  โดยเกิดข้ึนเม่ือพื้นโลกรับความรอนจาก
ดวงอาทิตยไดไมเทากันท่ีบริเวณเสนศูนยสูตร
ข้ัวโลกเหนือและใต   เปนเหตุใหมีการไหล
ทดแทนของน้ําและอากาศจากท่ีเย็นกวาไปสูท่ี
อุนกวา  ปรากฏการณนี้จะกอใหเกิดความแหง
แลง ทุกชวงระยะ  4-5  ป   
               สวนคําวา “ลานีญา” เปนปรากฏการณ 
ตรงกันขามกับเอลนิโนคือ อุณหภูมิผิวท่ีน้ํา
ทะเลบริเวณเสนศูนยสูตรในมหาสมุทรแปซิฟก
กลางและตะวันออกมีคาตํ่ากวาปกติ  มีกําลังลม
แรงกวาปกติ  จึงพัดพาผิวน้ําทะเลที่อุนกวาจาก
มหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนตะวันอออกไป
สะสมอยูทางแปซิฟกเขตรอนตะวันตกมาก

สาระนารู
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 อาจารยสุรัตน บัวเลิศ อาจารยประจํา
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญ
เร่ืองอากาศ กลาวถึงปรากฏการณเอลนิโนวา 
“ตั้งแตตนเดือนมีนาคม 2550 ผูคนท่ีอาศัยอยูใน
แถบภาคเหนือตอนบน  ตองเผชิญกับภาวะ
หมอกควันหนาทึบ เพราะปนี้มีการเผาปามาก
ข้ึน ประกอบกับมวลอากาศตํ่า สภาพของบาง
พื้นท่ี ซ่ึงเปนแองกระทะ  บางก็ว าธุรกิจหมู
กระทะเปนสาเหตุรวมท่ีทําใหหมอกควันระบาย
ออกไปไดยาก  สงผลทําใหสภาพอากาศของ
จังหวัดเชียงใหมเหมือนทัพเพอรแวรกลาวคือ
เปนกลองท่ีมีฝาปด  เม่ือมีการเผาปา  มีมลพิษ  
พวกฝุนควันหมอกจะคางอยูในนั้น”  ตัวอยาง

ง า น วิ จั ย ท า ง ส ภ า พ อ า ก า ศ ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ   ซ่ึ ง เปนพื้ น ท่ี ท่ี มี โรงงาน
อุตสาหกรรมต้ังอยูเปนจํานวนมาก  โดยพบวา   
ฝุนควันท่ีปลอยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
แ ล ะ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ผ า ห ญ า มี ก า ซ
คารบอนไดออกไซด และกาซไนตรัสออกไซด
ซ่ึงเปนอันตรายตอรางกาย  ทําใหคนท่ีสูดดม
เกิดอาการเจ็บคอ นําไปสูการติดเช้ือไดงาย  
วิธีการปองกันทําไดโดยการใชหนากาก N95  
หรือ N99 เพื่อปองกันฝุนละอองขนาดเล็กได
เปนอยางดี   
 ดร .  อานนท   สนิทวงศ   ณ   อยุธยา  
ผูอํานวยการศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและ
ฝกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแหงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (START) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาวถึงผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลกระทบ
ตอประเทศไทยว า  “สภาพภู มิอากาศของ
ประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนเร่ือยๆ  
ในชวง 20-30  ปขางหนา และจะคอยๆ รุนแรง
มากข้ึน   ซ่ึงจะเห็นไดจากการเพิ่ม ข้ึนของ
ระดับน้ําทะเล  โดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามัน
จะมีระดับน้ําสูงกวาฝงอาวไทย  เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
ปริมาณฝนจะเกิดการเปล่ียนแปลง  โดยบริเวณ
ชายฝงทะเลจะเกิดฝนตกชุกมากข้ึน”  เ ม่ือ
อุณหภูมิโลกสูงข้ึนจะเกิดการแพรระบาดของ
เ ช้ื อ โรค เ พ่ิ มมาก ข้ึน  และจ ากการศึ กษ า
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 จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญหลาย
ทานและความตองการใหประชาชนไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของปญหาโลกรอน และสภาวะ
เรือนกระจกที่นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึน หลายหนวยงานจึงไดคิดคนและจัดทํา
มาตรการเพ่ือใหประชาชนไดเห็นความสําคัญ
และรูถึงตนสายปลายเหตุของปญหาท่ีแทจริง      

ดร. จิรพล สินธุนาวา กลาววา ใน พ.ศ. 
2550 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในช้ัน
บรรยากาศไดเพิ่มข้ึนจาก 380 เปอรเซ็นต เปน 
390 เปอรเซ็นต ปริมาณท่ีมากข้ึนนี้มีผลมาจาก
การใชเช้ือเพลิงท้ังหลายทั้งปวง  ไมวาจะเปน
น้ํามันเช้ือเพลิงหรือกาซหุงตม   จากการใช

พลังงานเหลานี้ทําใหกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน
เมืองท่ีมีปญหาเร่ืองควันพิษมากไดรับปญหา
ความรอนอยางรุนแรง  ในประเทศออสเตรเลีย
ตองประสบกับปญหาอยางมากเกี่ยวกับภัยแลง
และไฟปา  ยิ่งไปกวานี้ประเทศไทยกําลังเผชิญ
กับพายุดีเปรสช่ันท่ีมาเร็วกวากําหนด  ซ่ึงตอไป
ประเทศไทยจะตองพบกับภาวะนํ้าทวม  ดังนั้น
ประชาชนตองเตรียมตัวและมีการเตรียมความ
พรอม   

 คุณอภิ รักษ  โกษะโยธิน  ( ผูว าการ 
กรุงเทพมหานคร)  ไดจัดโครงการปดไฟใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2550 ในเวลา 19.00 – 19.15  
น.  ในถนนหลัก 5 สาย เพื่อลดภาวะโลกรอน 
เวลาเพียงแค 15 นาที ท่ีชวยกันปดไฟสามารถ
ชวยลดการใชถานหินลิกไนตไดไมต่ํากวา 50 
ตัน ซ่ึงเปนการสรางการมีสวนรวมในการลด
ปญหาโลกรอน  โดยกิจกรรมนี้จะจัดข้ึนทุกๆ 
วันท่ี  9 ของทุกเดือน  ลองคิดดูวาถาคนไทยท้ัง
ประเทศหรือคนท่ัวโลกใหความรวมมือกันปด
ไฟ 15 นาที จะชวยประหยัดพลังงานไดมาก
เทาไหร  และชวยลดอุณหภูมิของโลกลงไดมาก
เพียงใด   มีวิธีการปฏิบัติเพื่อลดภาวะโลกรอนที่
ทุ กคนสามารถทํ า ได โดยง า ยๆ  เ ช น  ดับ
เคร่ืองยนตขณะเติมน้ํามัน   ปดไฟดวงท่ีไมใช  
ประหยัดไฟในบานและสํานักงาน  การเปล่ียน
มาใชหลอดไฟฟาแบบตะเกียบแทนหลอดไฟฟา
แบบธรรมดา  ซ่ึงผูสนใจสามารถซ้ือหลอด
ตะเกียบพรอมรับสวนลดไดท่ีสํานักงานเขต
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 นายอภิรักษ  โกษะโยธิน ไดใหความ
คิดเห็นถึงปญหาโลกรอนและวิธีสรางการมี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ล ด ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น ว า  
“กรุงเทพมหานครกําลังเผชิญปญหาท่ีมาทับถม
มากมาย  ทุกปญหามาจากสาเหตุเดียวกัน  ถาทุก
คนใหความรวมมือและสรางนิสัยชวยกันลดการ
ใชพลังงาน แคนี้ทุกปญหาจะคล่ีคลายได  ส่ิงท่ี
ทุกคนควรลดเชน ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
การประหยัดไฟ  ซ่ึงหลายคนไม รู เลยวาแค
ประหยัดไฟก็สามารถลดภาวะโลกรอนได   
เหตุการณท่ีทุกคนยังคงไมลืมนั่นคือ  น้ําทวม
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด  อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทุก
วัน  รวมถึงน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุน
เทียน”   ซ่ึงในอดีตบริเวณชายฝงทะเลบางขุน
เทียนมีพื้นท่ีหางจากทะเลถึง 5 กิโลเมตร  ทุกๆ 
ปน้ําทะเลจะกัดเซาะเขามาประมาณ 9-10 เมตร  
สังเกตไดจากหลักหมุดซ่ึงแตเดิมเคยอยูบนผืน
ดินแตตอนน้ีกลับจมอยูในน้ําทะเล  เพราะน้ํา
ทะเลมีปริมาณมากข้ึนทุกวันอันเนื่องมาจาก
ภาวะโลกรอน  ถึงแมวาจะมีโครงการรณรงค
ปลูกปาชายเลนก็ตาม  แตคนไทยก็ยังไมเห็น
ความสําคัญในเร่ืองนี้   ไดมีการหารือรวมกันกับ
บุคลากรจากองคกรไมวาจะเปน  บุคลากรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  การไฟฟา  หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงไดขอสรุปวาถึงเวลาแลว

ท่ีคนกรุงเทพฯ ควรมีสวนรวมกันอยางจริงจัง
กับการแกปญหาใหตรงจุด   เพราะปญหาท่ี
เกิดข้ึน 40 เปอรเซ็นต เกิดในกรุงเทพฯ  ซ่ึงมี
จํานวนประชากรมากกวา 10 ลานคน จํานวน
รถยนตมากกวา 5 ลานคัน บานเรือนมากกวา  2  
ลานหลังคาเรือน  อาคารตึกสูงมีจํานวนมากมาย  
ยิ่งในสวนของเขตสีลมซ่ึงมีตึกสูงจํานวนมาก 
ทําใหบริเวณนี้ยิ่งทวีความรอนมากกวาพื้นท่ีอ่ืน   
การดําเนินการหยุดโลกรอนทําไดโดยทุกคน
ตองมีสวนรวมใน 3  กระบวนการคือ  (1) ตั้ง
ปณิธานเพื่อลดปญหาโลกรอน  (2) มีสวนรวม
ในการลดปญหาโลกรอน และ (3) ทุกคนตอง
รวมมือกันปฏิบัติ     

จากการประชุมตัวแทนองคกร 33 แหง 
ณ องคการสหประชาชาติ  ท่ีกรุงเทพฯ   ซ่ึง
ผูเขารวมประชุมมีขอสรุปตรงกันคือ ใหลดการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติในทุกกิจกรรมใหมาก
ท่ี สุด เ พ่ือลดภาวะโลกรอน  และส ง เส ริม
เศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเปนการแสดงเจตนารมณ
ใหทุกคนเขาใจและรวมมือกันอยางจริงจัง   จาก
ท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ
และเอกชนตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ลดปญหาโลกรอน  
 
     
      


